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23 ومناطق
مــخـتارون

يج�ب إزال�ة معس�كرات الجي�ش المحيط�ة بالمنطق�ة وتحويله�ا إل�ى مراف�ق عام�ة 
كالمستشفيات لالس�تفادة منها وال نعارض إنش�اء صالة أفراح متعددة األغراض للنساء والرجال

         فرج ناصر
قال مختار منطقة القصر خالد احلجاج ان الصالحيات املوجودة لدينا ما هي إال نوع من 
عالقات عامة ال أكثر وهي تخولنا خلدمة مناطقنا ولكن بشكل محدود. واضاف أننا نطمح الى 
املزيد من اخلدمات في منطقة القصر لكون املنطقة قدمية وليست منطقة منوذجية وغير 

مكتملة البنية واخلدمات كما انها منطقة قدمية وبحاجة الى الكثير من اخلدمات الضرورية.
وأوضح ان العمالة السائبة ومشكلة العزاب ووجود سيارات النقل العام واآلليات الثقيلة هي 

من ابرز االمور التي تواجهنا في املنطقة والتي نتمنى ان يصار الى حلها بأسرع وقت.

وعن تخريب املرافق العامة ومحوالت الكهرباء قال احلجاج ان هذه مسألة تربوية لكن من يقوم 
مبثل هذه االعمال ما هو اال جاهل سواء كان صغيرا أو كبير في السن.

وعن املعس�كرات التي حتيط باملنطقة قال انه يجب ازالتها واس�تخدامها واالستفادة منها 
كبديل لبناء مستش�فى اخرى حملافظة اجلهراء خاصة ان عدد سكان اجلهراء يتجاوز ال� 500 

ألف نسمة، مطالبا املسؤولني املعنيني بأن ينظروا لهذا املوضوع بجدية.
وفيما يلي تفاصيل احلوار الذي اجرته »األنباء« مع مختار منطقة القصر خالد احلجاج:

من شوارع املنطقة مركز القصر الصحي

الحجاج للعفاسي: شكرًا لتجديد
مجلس إدارة جمعية النسيم

توجه خالد احلجاج بالشكر لوزير الشؤون االجتماعية والعمل 
لتجدي���ده ملجلس ادارة جمعية النس���يم التعاونية. وقال احلجاج 
باألصالة عن نفس���ي وبالنيابة عن أهال���ي محافظة اجلهراء الكرام 
نتقدم بجزيل الش���كر والتقدير لوزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي ملوافقته الكرمية على التجديد ملجلس ادارة جمعية 
النسيم التعاونية لسنة اخرى وذلك بناء على الكتاب الذي تقدمنا 
به له واملطالبات الكثيرة من اهالي املنطقة بالتجديد للمجلس املعني 
من قبل الوزارة والذي كان له دور كبير في استقرار العمل باجلمعية 

ومن ثم النهوض مبستواها التسويقي واخلدمي ألبناء املنطقة.
كما أش���اد خالد احلجاج مبجلس االدارة املعني بجمعية النسيم 
التعاونية برئاسة د.حسني الدويهيس واخوانه اعضاء مجلس االدارة 
الذين ال يألون جهدا في سبيل تقدمي خدمة مميزة من اخلدمات واالنشطة 

سواء كانت تسويقية او اجتماعية او غيرها من االنشطة.

مختار منطقة القصر 
خالد الحجاج

العمالة الس�ائبة والعزاب وس�يارات النق�ل العام واآللي�ات الثقيلة أبرز مش�اكل المنطقة وس�رقة االتصاالت ظاهرة يج�ب التخلص منها
دائم من قبل دوريات األمن وذلك 
مبتابعة من مدير أمن اجلهراء 
الداخلية  واملس���ؤولني بوزارة 

بجميع قطاعاتها.
هل من لقاءات مع احملافظ؟

جنتمع مع احملافظ بش���كل 
أسبوعي، كما ان احملافظ حريص 
عل���ى متابعة عم���ل املختارين 
واحلث على العمل وما يحتاج 
اليه املواطن، كل حسب منطقته، 
حيث ان دور املختار أش���به ما 
يكون بصلة الوصل بني احملافظ 

واملواطن.

ليست مهملة

ه��ل منطق��ة القص��ر منطقة 
مهملة؟

ليست مهملة بالشكل الكبير 
ولكن ه���ي بحاجة الى خدمات 
أكثر كما ان املنطقة تضم خدمات 
كثيرة ولكن دائما االنسان يطمح 
الى املزيد واملزيد م����ن اخلدمات، 
وكلما تطورت املن����طقة وازداد 
عدد السكان ازدادت أهمية إيجاد 
وتطوير اخلدمات املقدمة للسكان 

وهذا أمر طبيعي.
م��اذا ع��ن املعس��كرات التي 

حتيط باملنطقة؟
انه يجب  الش���خصي  رأيي 
إزالة هذه املعسكرات وان يتم 
استخدام هذه املباني الستخدامها 
كمستشفى آخر حملافظة اجلهراء 
واطالب أصحاب الشأن ان ينظروا 
لهذا املوضوع بجدية بحيث تتم 
االس���تفادة منها وحتويلها الى 

مرافق خدمية للمواطنني.
هل منطقة اجلهراء بحاجة الى 

صاالت لألفراح؟
توجد ص���االت لألفراح في 
اجلهراء للنساء والرجال ولكن 
إذا استدعى احلال وجود صالة 
أفراح في القصر فلن نتأخر في 
مطالبة املسؤولني بإنشاء صالة 
أفراح متعددة األغراض للنساء 

والرجال.
نالحظ عدم وجود مخفر في 

منطقة القصر؟
هذا من اختص���اص وزارة 
الداخلية واملسؤولني عن ذلك، 
ولك���ن نتمن���ى ان يكون هناك 
مخفر للمنطقة خاص بها أسوة 
باملناطق األخ���رى، فإن وجود 
املخفر ضروري لتحقيق األمن 

في املنطقة.

هل حتتاج��ون الى صالحيات 
أكبر لتشعروا بأنه ميكنكم متابعة 
أعمالكم بشكل أفضل خلدمة أبناء 

املنطقة؟
ان  ذل���ك حي���ث  نتمن���ى 
الصالحيات املوج���ودة لدينا 
اآلن ما ه���ي إال مجرد نوع من 
العالقات العام���ة وال ميكن ان 
نعتبرها صالحي���ات حيث ان 
الصالحي���ات املتواف���رة لدينا 
تخولنا خدمة منطقتنا منطقة 
القصر م���ن خالل اجلهود التي 
نقوم بها مع املسؤولني في الدولة 
والتي ميكن ان نعتبرها جهودا 
شخصية ال أكثر وهذا ما يؤثر 
على متابعتنا للمشروعات التي 
يتم تنفيذها في املنطقة او تلك 
التي نطال���ب بإيجادها خلدمة 

الناس.
هل من خدم��ات حتتاج اليها 

منطقة القصر؟
ان  ال نس���تطيع ان ننك���ر 
منطقة القصر تتوافر الكثير من 
اخلدمات ولكن نطمح الى املزيد 
من اخلدمات لكون املنطقة قدمية 
جدا وتنقصها بعض اخلدمات 
انها منطقة غير منوذجية  كما 
حتى تكون بنيتها االس���كانية 
متكاملة فهي غي���ر ذلك ولكن 
حتتاج الى األفضل والى الكثير 
من العمل والتخطيط واملتابعة 
من قبل اجلميع س���واء املختار 
أو النواب بالتنسيق مع اجلهات 

املتخصصة.
ما أهم املشاكل في املنطقة؟

كثرة العمالة السائبة والعزاب 
النقل  وكذلك وجود س���يارات 
العام واآلليات الثقيلة هي أبرز 
املشاكل في املنطقة حيث جند 
هذه املش���اكل موجودة في كل 
قطعة م���ن قطع منطقة القصر 
ورغم املتابع���ة احلثيثة اال ان 
ذلك أصبح مشكلة تؤرق اجلميع 
وبحاجة الى إيجاد حلول جذرية 
لكي نتمكن من تالفي أي أخطاء 
أو مشكالت قد حتدث مستقبال 

نتيجة هذا.
نالح��ظ كث��رة املؤجرين في 
املنطق��ة فم��ا تأثي��ر ذل��ك على 

املنطقة؟
ه���ذا صحيح ومع األس���ف 
فإن نسبة العزاب كبيرة حيث 
ال نس���تطيع ان مننع أصحاب 
هذه البيوت م���ن ذلك حيث ال 

بشيء.
م��اذا ع��ن صيان��ة مراف��ق 

املنطقة؟
املسؤولون في وزارة األشغال 
يبذلون أقص���ى جهدهم لعمل 
الصيانة في املنطقة حيث قاموا 
بعمل صيانة لبعض الشوارع 
في املنطقة وكذلك وضع بالط 
للساحات التي حتتاج الى بالط 
مع متابعة الصيانة بشكل مستمر 

ودائم.
ه��ل لديك��م معرف��ة بقاطني 

املنطقة؟
نعم هذا أمر ال يختلف عليه 
اثنان، فالبد للمختار ان يعرف 
قاطني املنطقة وكل ما يدور في 
أروقة املنطقة خاصة ان جميع 
سكان املنطقة مقيدون بكشوفات 
ل���دى املختارية وعلي���ه لدينا 
الذين  علم ومعرفة باملواطنني 
يقطنون منطقة القصر ونتواصل 
معهم قدر اإلمكان عبر اللقاءات 

أو الديوانيات واملناسبات.

متابعة أمنية

هل م��ن متابعة أمنية للمنطقة 
من قبل رجال األمن؟

دون شك هناك متابعة وبشكل 
ش���به يومي، حيث ان التجول 

التي ت���دار لهذا الغرض، وهذه 
بحد ذاتها مصيبة كبرى واطالب 
ب���ان تكثف  اجله���ات املعنية 
جهودها ونشاطها للقضاء على 
هذه الظاهرة خاصة وانه ميكن 
الوص���ول الى م���ن يقوم بهذه 

االعمال بشيء من املتابعة.
ماذا عن ظاهرة األبراج الثابتة 

واملتنقلة؟
األبراج هي األخرى أصبحت 
كارثة من الكوارث في احملافظة 
فهي مع األسف ال تراعي صحة 
االنس���ان، واملصيبة األكبر ان 
ه���ذه األبراج تق���ع بالقرب من 
املدارس حيث ان أبناءنا الطلبة 
يتعرضون إلشعاع وهذه ظاهرة 
سيئة جدا حيث اصبحت هذه 
الى  العملية مادي���ة وال ينظر 

آثارها الصحية اخلطرة.

التعاون مع الوزارات

هل م��ن تعاون م��ع وزارات 
الدولة؟

نعم هناك تعاون وتنسيق 
مع جميع اجلهات والوزارات في 
الدولة ول���م تواجهنا أي عقبة 
م���ع أي جهة حي���ث ان أغلبية 
ه���ذه اجلهات متعاون���ة معنا 
التعاون ولم تبخل علينا  أشد 

ال يعرفون عن أهمية هذه املرافق 
وس���واء كانوا كبارا أو صغارا 
فإنه���م بحاجة الى توعية أكثر 
والبد من ان يتم التشديد عليهم 
وفرض العقوبة املناسبة بحقهم 

لكي يكونوا عبرة لغيرهم.
هل يتم اس��تخراج مستندات 

ملن يريد من أهالي املنطقة؟
طبعا نحن نقوم باستخراج 
كل مستند يطلب من املواطن من 
جهات حكومية في البلد، حيث 
ان تعاملنا مع اجلهات احلكومية 
داخل الكويت وأكرر مع اجلهات 

الرسمية داخل الكويت.
ما جديدكم للمنطقة؟

نحن نتطلع دائما للتجديد، 
وكذلك نطلب من املواطن أال يبخل 
علينا بالرأي واملشورة واملشاركة 
حيث اننا نس���تمد أفكارنا من 
املواط���ن، واملواط���ن هو الذي 
ميدنا باملعلومات والطلبات التي 
حتتاج اليها املنطقة من املرافق 
سواء الشوارع واحلدائق واجراء 

عمليات الصيانة وغيرها.
م��اذا ع��ن س��رقة املكامل��ات 

الدولية؟
هي ش���به ظاهرة متفشية، 
حيث يوجد ف���ي كل قطعة من 
قطع املنطقة العديد من املنازل 

األنشطة الرياضية سواء لنادي 
اجلهراء أو مراكز الشباب االخري 
ف���ي احملافظة وزي���ادة املرافق 
للش���باب حتى يقضوا أوقات 
فراغهم في أشياء مفيدة، خاصة 
ان الرياضة تهم شريحة واسعة 
من أبنائنا وبالتالي فهي هواية 
رائعة لشغل أوقات فراغهم في 

أشياء مفيدة.
انت كمختار من األعضاء في 
جلنة اجله��راء الصحية ماذا عن 

نشاطك في هذه اللجنة؟
أن���ا عضو مجلس  بالطبع 
ادارة ألكثر من 8 سنوات وهذا 
قرار من وزير الصحة بأن يكون 
هناك عضو م���ن أبناء اجلهراء 
أنا أشارك  ومت اختياري، لذلك 
في أعمال اللجنة الصحية وأقوم 
بعملي على أكمل وجه من خالل 
الس���كان  نقل معاناة ومطالب 

وبحثها في هذه اللجنة.

تخريب المرافق

ماذا عن تخريب املرافق العامة 
ومحوالت الكهرباء؟

املق���ام األول  العملي���ة في 
تربوية والذين يقومون بتخريب 
املنشآت واملرافق احلكومية التي 
وضعت خلدمة املجتمع هم اناس 

الداخلية حيث قدموا لنا قسما 
للتصديقات اخلارجية وكذلك ال 
ننسى ما قام به رئيس مجلس 
ادارة جمعية النسيم من توفير 
أماكن لهذه األفرع واخلدمات كما 
ال يفوتنا ان نش���كر املسؤولني 
افتتحوا  العدل حي���ث  بوزارة 
العق���اري في  مكتبا للس���جل 
محكمة اجلهراء، ونس���عى الى 
تقدمي خدمات أفضل بكثير للناس 
للتخفيف عنهم وحتمل بعض 
األعباء واملعاناة التي يتكبدونها 

في اجناز معامالتهم.
نالح��ظ كث��رة امل��دارس في 

املنطقة بشكل كبير؟
يعتبر ذلك عمال جميال حيث 
يوفر املشقة على أهالي املنطقة 
حيث انه جميل ان تكون املدارس 
قريبة من س���كنهم ونتمنى ان 
تتوافر املدارس بجميع املراحل، 
رغ���م ما ميكن ان تس���ببه من 
ازدحامات ف���ي بعض األوقات 
إال ان ذلك يخفف من مش���كلة 
عناء الذه���اب الى مناطق أبعد 
حيث يستغرق وقتا أطول من 

الطلبة.
الرياضي  نادي اجله��راء  هل 

كاف للمحافظة بشكل عام؟
نتمنى ان يتم التوس���ع في 

يوجد قان���ون أو جهة تنفيذية 
تقوم بعمل الالزم فال أعتقد انه 
ميكن ان يتم القضاء على هذه 
الظاهرة دون وجود قوانني رادعة 
أو تنسيق وتفاهم بني أصحاب 

البيوت لتجنب هذه املشكلة.

خدمات صحية

ه��ل املرك��ز الصح��ي يغذي 
املنطقة بالكامل؟

املرك���ز الصح���ي حدي���ث 
ومنوذجي ويس���توعب األعداد 
احلالي���ة اآلن حي���ث انه يكفي 
منطقة القصر ولكن تدفق بعض 
املراجعني عليه من مناطق أخرى 
يسبب له بعض الزحمة ولكنه 
ليس ف���ي كل األحوال حيث ان 
ذلك يح���دث في بعض األوقات 
والظروف تبعا للحالة اجلوية 
أحيانا أو لظ���روف طارئة في 

املراكز الصحية احمليطة.
كمختار قدمت خدمات عديدة 

للمنطقة؟
طموحن���ا ال يتوق���ف عند 
خدمة معين���ة حيث طلبنا من 
املس���ؤولني في الهيئ���ة العامة 
املدني���ة فتح فرع  للمعلومات 
لذلك حيث مت االستجابة لذلك 
وكذلك املس���ؤولون في وزارة 

م�ن يقومون بتخريب وإت�الف المحالت والمراف�ق العامة أش�خاص بحاجة إلى توعية وإرش�اد وردع 
جانب من املعسكرات املنتشرة في املنطقة  )سعود سالم(املختار خالد احلجاج متحدثا للزميل فرج ناصر 

مختار المنطقة عّبر خالل لقائه مع »األنباء« عن أمله بإعطاء المختارين صالحيات أوسع

الحجاج ل� »األنباء«: منطقة القصر قديمة وغير نموذجية
 وبحاجة إلى العديد من الخدمات الضرورية


